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આકાશવાણી સમાચાર િન�કતા શાહ વાચેં છે. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• �ધાનમ�ંી નર� ! મોદ# આ મહ#ને ટોકયોમા ં યો&નાર# 'વાડ નેતાઓની બેઠકમા ં ભાગ 

લેશે. 

• ભારતીય ર#ઝવ. બ/ક�, બ/કો અને એટ#એમ ઓપર�ટરોને તમામ એટ#એમમા ં કાડ.લેશ રોકડ 

ઉપાડની 3િુવધા આપવા િનદ5શ આ6યો છે. 

• િવ7 મધમાખી �દવસનો રા9:#ય કાય.;મ નમ.દા <જ>લાના ક�વડ#યા ખાતે આ? યો&શે.  

• ઇ ડોનેશીયાએ પામ ઓઇલની િનકાસ ઉપર Aકુ�લો �િતબધં આ સોમવારથી ઉઠાવી લેવાનો 

િનણ.ય લીધો છે. 

• C-૭ સAહુ દ�શોએ E;ુ�નને નાણાકં#ય સહાય આપવા સહમિત દશા.વી છે. 

• આઈબીએ મ�હલા િવ7 AGેુબાC ચેHIપયનશીપમા ંિનખત ઝર#ને 3વુણ. ચ!ંક CJયો. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(��ઝૂ �ેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ� ર�ા છો) 

(સમાચારને  ત ે– આકાશવાણી પરથી સમાચાર "રૂા થયા) 

પી.એમ. કવાડ 

ટોKોમાઆં મહ#ને યો&નાર# 'વાડ નેતાઓની બેઠકમા ં�ધાનમ�ંી નર� ! મોદ# ભાગ 

લેશે. &પાનના�ધાનમ�ંી Lિમયો �કિશદાના આમ�ંણ પર તેઓ આ મ�હનાની 24મી  મેએ 

ટોKોમા ં 'વોડલીડસ. સિમટ અમે�રકાના રા9:�Aખુ જો બાઈડન, અને ઓO:�Pલયાના 

�ધાનમ�ંી Oકોટ મો�રસન પણ આ પ�રષદમા ંભાગ લેશે. 



િવદ�શ મ�ંાલયના �વ'તા અ�રRદમ બાગચીએ નવી �દ>હ#મા ં મી�ડયાને જણાSEુ ં ક�, 

ગયા વષT માચ.મા ં�થમ વUEુ.અલમી�ટRગ પછ# 'વાડ લીડસ.ની આ ચોથી પ�રષદ છે. 'વાડ 

સિમટમા ં �હ દ �શાતં Vે�નાિવકાસ અને પરOપર �હતના વૈિ7ક AXુાઓ Yગે ચચા. કરવામા ં

આવશે, અને કાય.કાર#Zૂથોની �ગિતની સમીVા કરશે.  

આઉપરાતં સહકારનાનંવા ં Vે�ોને ઓળખશે તથા ભાિવ સહયોગ માટ� SEહૂાJમક 

માગ.દશ.ન આપશે. 'વાડપ�રષદની સાથ ે �ધાનમ�ંી મોદ# &પાનના �ધાનમ�ંી સાથે 

]^પVીય બેઠક કરશે. 

રા9:પિત 

રા9:પિત રામનાથ કોિવRદ� ક�ર�બીયન દ�શ સે ટ વી સે ટ અને _ેનેડ#નેસના ગવન.ર 

જનરલ સાથે ]^પVીય સબંધંો મજ`તૂ બનાવવા Yગે વાતચીત કર# હતી.  

ગઇકાલે બનેં આગેવાનોએ આઈટ# આરોaય િશVણ સ�હત િવિવધ Vે�ોમા ં બનેં દ�શો 

વUચેનો સહકાર વધારવા ંતેમજ bતરરા9:#ય મચંો ઉપર સાથ ેમળ#ને કામ કરવાનો િનધા.ર 

Sય'ત કયc હતો.  

આ �સગેં બે સમZૂતી કરાર ઉપર હOતાVર કરવામા ંઆSયા હતા. Jયારબાદ dી કોિવRદ� 

સે ટ વી સે ટ અને _ેનેડ#નેસના સસંદમા ંસબંોધન કEુe હf ુ.ં 

પી.એમ. મીટgગ 

�ધાનમ�ંીનર� ! મોદ# આ? જયhરુમા ં આયો<જત ભારતીય જનતા પાટiના રા9:#ય 

પદાિધકાર#ઓની બેઠકjુ ંિવ�ડયો માkયમથી ઉlાટન કરશે. 

 dી મોદ# આ �સગેં પાટiના �િતિનિધઓને પણ સબંોિધત કરશે. મહાસPચવ, ખ&નચી, 

તમામ મોરચાના અkયV, તમામ રાmયોના �દ�શ અkયVો, રાmય સગંઠન સPચવો અને ઘણા 



oતૂhવૂ. Apુયમ�ંીઓ આ બેઠકમા ંહાજર# આપશે. આવતીકાલે તમામરાmયોના �દ�શ સગંઠન 

સPચવોની બેઠક મળશે. 

RBI 

ભારતીય ર#ઝવ. બ/ક, બ/કો અને એટ#એમ ઓપર�ટરોને તમામ એટ#એમમા ંકાડ.લેશ રોકડ 

ઉપાડની 3િુવધા આપવા િનદ5શ આ6યો છે. 

ર#ઝવ. બ/કના પર#પ�મા ં જણાSEુ ં છે ક� તમામ બ/કો, ઓટોમેટ�ડ ટ�લર મશીન નેટવક. 

અને વાઇટ લેબલ એટ#એમ ઓપર�ટર પોતાના એટ#એમ પર ઇ ટર ઓપર�બલ કાડ.લેશ રોકડ 

રકમ ઉપાડની 3િુવધા આપી શકશે. 

એનપીસીઆઇ ને તમામ બ/કો અને એટ#એમ નેટવક. ને Eપુીઆઇ થી જોડવા સહાય 

આપવા જણાવાEુ ંછે. 

આરબીઆઇ Aજુબ કાડ.લેશ રોકડ ઉપાડની મયા.દા એટ#એમ ઉપાડ મયા.દા અjસુાર 

હશે. 

મધમાખી 

િવ7 મધમાખી �દવસનો રા9:#ય કાય.;મ નમ.દા <જ>લાના ક�વડ#યા ખાતે આ? યો&શ.ે 

ક� !ીય tિૃષમ�ંી નર� ! તોમર આ કાય.;મjુ ંઉlાટન કરશે.  

dી તોમર આજના કાય.;મમા ં પાચં રાmયોમા ં સાત Oથળોએ મધ ચકાસણી ક� ! અને 

�ોસેસgગ Eિુનટjુ ંઉlાટન કરશે.  

આ કાય.;મનો Apુય ઉXેશ મધમાખી ઉછેર �vિૃwને �ોJસાહન આપવાનો છે.  

આ કાય.;મ દરિમયાન મધમાખીની &તો તથા આ Vે�ના ઉJપાદનોને �દિશxત કરવા 

મધમાખી ઉછેરનારાઓ, �ોસેસસ. તથા આ Vે� સાથે સકંળાયેલા �હતધારકો ^ારા Oટોલ સાથેjુ ં

�દશ.ન યો&શે.  



મધમાખી ઉછેરનારાઓને વૈyાિનક ઢબે માગ.દશ.ન આપવા ચચા. અને તકનીક# સ�ો 

પણ યો&શે.  

ક� !ીય tિૃષ અને ખે{તૂ ક>યાણ મ�ંાલય ^ારા આજના કાય.;મjુ ંઆયોજન કરાEુ ંછે. 

માડંિવયા 

આરોaય મ�ંી મન3ખુ માડંવીયાએ જણાSEુ ં ક� ભારતે કોિવડ સાથ ે ટ#.બી. ના બાઇ – 

ડાયર�કશનમ ટ�Oટgગ tૃિ�મ `}ુkધમતા અને ડ#Cટલ ~ુ>સના ઉપયોગ ?વી પહ�લોથી Vય રોગ 

ના`દુ# �vિૃતઓ વધાર# આપિwને અવસરમા ંફ�રવી છે. 

ટ#બી ના`દુ# Yગેની એક બેઠકને વીડ#યો માkયમથી સબંોધતા તેમણે કહEુ ં ક� 

સાA�ુહકતાના ભારતીય A>ુયો પર આધાર#ત નવી પહ�લ ટ#બીવાળા લો◌ોકને અપનાવો – 

ચા� ુવષ. શ� કરાશે. આ અવસર� તેમણે સરકાર – સી-ટ#બી નામના ટ#બી Jવચા પર#Vણનો 

�ારંભ કરશે. તેવી &હ�રાત પણ કર#. તેમણે કહEુ ંક� આ ખચ. અસરકારક પર#Vણ તકનીકથી 

ઘણા દ�શોને લાભ થશે. 

પામ ઓઇલ ઇ ડોનેશીયા 

ઇ ડોનેશીયાએ પામ ઓઇલની િનકાસ ઉપર Aકુ�લો �િતબધં આ સોમવારથી ઉઠાવી 

લેવાનો િનણ.ય લીધો છે. 

ઇ ડોનેશીયાના રા9:�Aખુ જોકો િવદોદોએ જણાSEુ ં ક� તેમના દ�શમા ં ખા�તેલોના 

hરુવઠામા ં3ધુારો થતા ંપામ ઓઇલની િનકાસ ઉપર Aકુાયેલો �િતબધં ઉઠાવી લેવાનો િનણ.ય 

લેવાયો છે. 

જો ક� ઇ ડોનેશીયાની સરકાર� પામ ઓઇલની િનકાસ ઉપર ગત ર૮મી એિ�લે �િતબધં 

Aકુતા ઇ ડોનેશીયામા ંખા�તેલની �કRમતમા ંઘટાડો થયો હતો. 

ખે{ુતોએ પામ ઓઇલની િનકાસ ઉપર Aકુાયેલ �િતબધંના િવરોધમા ંદ�ખાવો કયા. હતા. 



સમ_ િવ7મા ંવેCટ�બલ ઓઇલની િનકાસમાં પામ ઓઇલ ૩૦ ટકાથી વ� ુ�હOસો ધરાવે 

છે અને પામ ઓઇલના tુલ વૈિ7ક ઉJપાદનમા ંઇ ડોનેશીયા ૬૦ ટકા ?ટલો �હOસો ધરાવે છે. 

C-૭ 

C-૭ સAહુ દ�શોએ E;ુ�નને નાણાકં#ય સહાય આપવા સહમિત દશા.વી છે. અમેર#કાના 

નાણામ�ંી ?નેટ પેલેને પ�કારોને જણાSEુ ં ક�, જમ.નીમા ં C-૭ દ�શોના નાણા ં મ�ંીઓની 

બેઠકના રિશયા િવ�ુkધ લડાઇ માટ� E;ુ�નને જ�ર# નાણાકં#ય સહાય આપવા સમંતી સધાઇ છે. 

ગઇકાલે અમેર#ક� સેનેટ E;ુ�નને સૈ ય, આિથxક અને માનવતાવાદ# સહાયતાના ભાગ�પ ે

૪૦ અબજ ડોલરની સહાયને મZુંર# આપી છે. ?મા ં ૭.પ બીલીયન ડોલર E;ુ�નના 

Yદાજપ�ીય ખા� hરુ# કરવા માટ� અપાયા છે. 

હાલ C-૭ ની અkયVતા કર# રહ�લા જમ.નીએ બોનમા ં બેઠકની યજમાની કર# હતી. 

જમ.નીનના નાણામં�ંી �;�ીયન બીડનેર� E;ુ�નના બ?ટમા ં એક અબજ ૧૦ કરોડ અમેર#ક# 

ડોલરના યોગદાનની &હ�રાત કર# છે. તેમણે કહEુ ં ક� C-૭ E;ુ�ન સરકાર ચલાવવા આિથxક 

સહાયની �િતબkધતા hરુ# કરવાના ઉદ��યથી તમામ દ�શો સાથે સકંલન સાધી રહEુ ંછે. 

Eરુોપીયન કિમશને કહEુ ં ક� C-૭ સહ#તના bતરરા9:#ય ભાગીદારોના સમથ.નથી 

E;ુ�નને નવ અબજ પ૦ કરોડ ડોલરjુ ંિધરાણ આપવાjુ ંનકક# કરાEુ ંછે. 

bતરરા9:#ય નાણાભંડંોળ અને E;ુ�નના અિધકાર#ઓના જણાSયા Aજુબ પગાર અને 

પે શન �કુવવા તથા અ ય ખચા. માટ� E;ુ�નને દર મ�હને પ અબજ ડોલરની આવ�યકતા છે. 

IBA 

આઈબીએ મ�હલા િવ7 AGેુબાC ચેHIપયનશીપમા ંિનખત ઝર#ને 3વુણ. ચ!ંક CJયો છે.  



ગઇકાલે ઇOનાI`લુમા ંરમાયેલી ફાઈનલમા ં52 �કલો વજન વગ.માં િનખતે થાઈલે ડની 

Cતય�ગ Zુનામસને 5-0થી હરાવી છે. આ સાથે િવ7 AGેુબાC ચેHIપયનશીપમા ં3વુણ. પદક 

Cતનાર િનખત પાચંમી ભારતીય મ�હલા ખેલાડ# બની છે.  

આ ઉપરાતં 57 �કલો વજન વગ.માં મનીષા મૌન અને 63 �કલો વજન વગ.માં પરવીન 

�ુડાએ કાOંય ચ!ંકો CJયો. 

73 દ�શોના 310 AGેુબાજો વUચે યો&યેલી આ રોમાચંક Oપધા.મા ંભારતે tુલ �ણ ચ!ંકો 

CJયા છે.  

�ધાનમ�ંી નર� ! મોદ#એ 3વુણ. ચ!ંક Cતવા બદલ િનખત ઝર#નને અPભનદંન 

પાઠSયા છે. 

�વીટ સદં�શમા ંdી મોદ#એ િનખત ઉપરાતં મનીષા અને પરવીનને અPભનદંન પાઠવતા ં

ક�ુ ંક�, તેઓએ આપણને ગૌરવ અપાયો છે. 

થાઇલે ડ ઓપન 

થાઇલે ડ ઓપન બેડિમ ટન ચેIપીયન શીપમાં પી.વી.િસR� ુ મ�હલા િસRગ>સની કવાટ.ર 

ફાયનલમાં �વેશી છે. 

િસR�એુ દPVણ કોર#યાની સીમ E ુCનને ર૧-૧૬, ર૧-૧૩ થી હરાવી છે. આ? કવાટ.ર 

ફાયનલમાં િસR�નુો Aકુાબલો &પાનની અકાને યામા�ચુી સામે થશે. 

h�ુુષ સીગ>સમાં �કRદાIબી dીકાતંનો આયરલે ડના ખેલાડ# સામે પરાજય થતા ં તે 

Oપધા.માથંી બહાર થયા છે.  

ગઇકાલે રમાયેલી િમકસ ડબ>સ અને મ�હલા ડબ>સમા ં પણ ભારતીય જોડ#ઓનો 

પરાજય થયો છે. 



ગડકર�-'ીન(ફ*ડ કો(રડોર 

માગ.વાહન Sયવહાર અને રા9:#ય ધોર#માગ. મ�ંી નીિતન ગડકર#એ ક�ુ ં છે ક� 

અAતૃસર- &મનગર_ીન�ફ>ડ કો�રડોર 26 હ&ર કરોડ �િપયાના ખચT િવકસાવવામા ંઆવી 

ર�ો છે.  

આકો�રડોર નેશનલ હાઇવે ઓથો�રટ# ઓફ ઈ� ડયા ^ારા િવકસાવવામા ંઆવેલ સૌથી 

મહJવhણૂ._ીન�ફ>ડ કો�રડોર પૈક#નો એક છે. તેમણે ક�ુ ં ક�, સhંણૂ. કો�રડોર આવતા વષT 

સ6ટ�Iબર3ધુીમા ંhણૂ. કરવાjુ ંલ�ય છે.  

dી ગડકર#એ મા�હતી આપી ક� Pબકાનેરથી જોધhરુ 277�કલોમીટરના સે'શનને આ 

વષ.ના Yત 3ધુીમા ં hણૂ. કર#ને ખોલવામા ં આવશે. dી ગડકર#એક�ુ ં ક�, આકોર#ડોરમા ં

અAતૃસર, ભ�ટRડા, સાગં�રયા, Pબકાનેર, સાચંોર, સામPખયાળ# અને &મનગરને જોડશે. 

પી.એમ. -વુા િશિવર 

�ધાનમ�ંીનર� ! મોદ#એ ક�ુ ં છે ક� વૈિ7ક અSયવOથા વUચે િવ7 ભારત પાસે નવી 

આશા રાખેછે. વડોદરામા ં Oવાિમનારાયણ મ�ંદર ^ારા આયો<જત Eવુા િશPબરને વી�ડયો 

કો ફર સ ^ારાગઇકાલે સબંોધતા ં dી મોદ#એ ક�ુ ં ક� આ? આપણે jતૂન ભારતના િનમા.ણ 

Yગેના �યાસો કરવાનીસાA�ૂહક �િતyા લઈ ર�ા છ#એ. વૈિ7ક અશાંિત અને સઘંષ. વUચે 

િવ7 શાિંતનીનવી આશા સાથે ભારત તરફ !�9ટ છે.  

ભારત �ાચીન પરંપરાઓ સાથે નવી ઓળખ મેળવીને આગળવધી ર�ુ ંછે, Jયાર� સમ_ 

માનવ&તને નવી �દશા દશા.વવી જોઈએ.dીમોદ#એ ક�ુ ં ક� આપણે માનવ&તને યોગ અને 

આEવુTદની શH'તનો માગ. બતાવી ર�ાછ#એ. સો�ટવેરથી લઈને અવકાશ 3ધુી નવા 

ભિવ9યની રાહ જોઈ રહ�લા રા9: તર#ક� ઉભર#ર�ા છ#એ. કોરોના સકંટ વUચે િવ7મા ંરસી અને 

દવાઓ પહ�ચાડવાથી, આપણે આJમિનભ.ર ભારતની આશા જગાવી છે.  



તેમણે ક�ુકં� આ િશPબરjુ ંઆયોજન એવા સમયે કરવામા ંઆSEુ ં છે mયાર� આઝાદ#ના 

અAતૃ મહોJસવનીઉજવણી થઈ રહ# છે. વડોદરામા ંdી Oવાિમનારાયણ મ�ંદર- tંુડલધામ અને 

dીOવાિમનારાયણ મ�ંદર કાર�લીબાગ ^ારા આ િશPબરjુ ંઆયોજન કરવામા ંઆSEુ ંછે. 

એક ભારતdે9ઠ ભારત, આJમિનભ.ર ભારત અને OવUછ ભારત ?વાઅPભયાન ^ારા 

Eવુાનોને સમાજ સેવામાં અને રા9: િનમા.ણ તરફ જોડવાનો આ િશPબરનોઉXે�ય છે. 


